
                       

  

 

 

 
 

 
 

PŘIHLÁŠKA  K  POBYTU  NA  XXIV. DNY RAPPL 10.1.2019 – 12.1.2019 

Možnost pobytu od 9.1.2019 do 13.1.2019  
 

Vyplněnou přihlášku odešlete do 25.12.2018   elektronicky na  e-mail: scholzova@horskelazne.cz, nebo na adresu: 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, Scholzová Dana, Karlova Studánka 6, 793 24 Karlova Studánka,  

Telefonní kontakt: 554 798 263, mobilní telefon: 775 757 896 
 

Odborný program bude zaslán po zpracování zaslaných přihlášek k aktivní účasti. 
 

Titul, příjmení, jméno: 

Datum příjezdu:  
Datum 

odjezdu: 
 

Datum narození:  Číslo OP:  

1.rodinný příslušník:  Datum nar.:  č.OP: 

2.rodinný příslušník:  Datum nar.:  č.OP: 

3.rodinný příslušník:  Datum nar.:  č.OP: 

Adresa bydliště:  PSČ: 

E-mail:  Tel.: 

Odbornost (zaškrtněte): Alergologie ORL Pneumologie Praktický lékař Zdrav. sestra Jiná: 
 

V případě více účastníků odborného programu (př. z jedné rodiny) nutno vyplnit přihlášku pro každého účastníka zvlášť! 
 

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK:  Lékař 1.000,00 Kč   

Zdravotní sestra, fyzioterapeut 700,00 Kč 
 

 

lékař 

 

zdravotní sestra, fyzioterapeut 
1x vstup do bazénového komplexu na 80 minut 

 

1x vstup do bazénového komplexu na 80 minut 

 1x voskový zábal z včelího vosku   1x klasická masáž (krční páteř -15 minut)  

 1x přírodní minerální uhličitá koupel 1x přísadová koupel 
 

U příjmu obdržíte rozpis procedur a karty na vstup do bazénového komplexu. 

Procedury je nutno objednat předem, nejpozději do 14.12.2018. (15. – 27.12.2018 – provozní přestávka lázní) 

Poté bude možné čerpat procedury jen dle volné kapacity.  
 

Kontakt pro objednání procedur:  casovani@horskelazne.cz   na tel.: 554 798 314 v čase: 9:00 – 17:00 
 

UBYTOVÁNÍ: Lázeňské budovy - dle volné kapacity. Upozorňujeme na omezený počet jednolůžkový pokojů.  
                                                          
 

Dvoulůžkový pokoj: 500,00 Kč / 1 osoba / noc 

Ubytován s: 

 

 Jednolůžkový pokoj: 650,00 Kč / 1 osoba / noc  

 

 

STRAVOVÁNÍ:  Jídelny lázeňského domu Libuše, první patro.  

Vyznačte v příslušném poli číslicí počet závazně objednaných jídel. K žádaným počtům dětských porcí, doplňte 

písmeno „D“. Ve čtvrtek 10.1.2019 se nevaří večeře – bude raut. Možnost si zajít na večeři do restaurace Letní 

lázně. V ceně oběda a večeře, jeden nápoj (pivo nebo nealko). Pro děti jeden nealko nápoj. 
 
 

Datum Středa - 9.1. Čtvrtek - 10.1. Pátek - 11.1. Sobota - 12.1. Neděle - 13.1 

Snídaně:          120,00 Kč 

Děti 3 – 10 let   90,00 Kč 

     

Oběd:              180,00 Kč 

Děti 3 – 10 let 120,00 Kč 

     

Večeře:           160,00 Kč 

Děti 3 – 10 let 110,00 Kč 

 
RAUT 
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